
 

 

 

  



VOORWOORD 

Opnieuw ligt er het programma van onze ‘Dorpskerk Actief!’ voor u. Het afgelopen jaar mochten we 

veel inschrijvingen noteren. Helaas zijn, vanwege de coronacrisis, veel activiteiten geannuleerd. 

Hoewel de tijden onzeker zijn , is geprobeerd inhoud te geven aan ‘Dorpskerk Actief!’.  Hopelijk is er 

voor u iets bij. Of een onderdeel van het programma wel of niet door kan gaan, zal afhangen van de 

maatregelen tegen corona die op dat moment gelden, 

Het kan zijn dat u iets mist. Een workshop van het één of ander, of verdieping van het één  of ander. 

Laat dat dan alstublieft weten via het e-mailadres.  dorpskerkactief@gmail.com. We gaan er graag op 

in. 

Taakgroep Dorpskerk Actief!. 

 

 

AANMELDEN ACTIVITEITEN. 

Wij hebben weer een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor u proberen samen te stellen.  

Aanmelden voor deze activiteiten kan door het formulier in te leveren in de kerk of in de Eendracht 

in de daarvoor bestemde bus. U kunt uw opgaven ook mailen naar: dorpskerkactief@gmail.com.  

Uw aanmeldingen ontvangen we graag voor 7 september. 

Wilt u de activiteiten waarvoor u zich hebt aangemeld ook noteren in uw eigen agenda? Het gebeurt 

soms dat mensen niet verschijnen bij de activiteit waarvoor ze zich hebben aangemeld. Dat betekent 

te veel koffie/ thee of voor niks wachten op iemand die wel op de lijst staat. Dat vinden wij jammer 

want wij zien u graag en hopen dan ook velen van u te mogen begroeten bij de activiteiten van 

Dorpskerk Actief! 

Elly Coelingh – Dinie Jonkman – Kitty Bisschop – 

Johan Snapper – Harry en Greet Hoogeveen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



FILM DE TWEELING 

 

De tweeling is een Nederlandse speelfilm uit 2002, naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo uit 

1993. Het is een film die we u graag willen laten zien in het kader van 75 jaar bevrijding.  Deze film 

stond afgelopen jaar ook op ons programma, maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan. 

Het verhaal gaat over de tweelingzusjes Lotte en Anna, die na de dood van hun ouders gescheiden 

van elkaar opgroeien. Anna blijft in Duitsland en moet haar hele leven hard werken voor anderen. 

Lotte verhuisd naar een Nederlandse familie, die haar op het eerste gezicht alle kansen biedt. 

Aanvankelijk missen de zussen elkaar en proberen ze alles om weer bij elkaar te zijn. 

Omstandigheden en de tijd waarin ze opgroeien zorgen echter voor obstakels die groter zijn dan de 

band die ze altijd voelden.  

Vijftig jaar na hun laatste, pijnlijke ontmoeting komen ze elkaar weer tegen in een kuuroord. Lukt het 

de zussen contact te maken en elkaar te vergeven? 

De film heeft een gouden kalf gewonnen voor beste lange speelfilm en is genomineerd voor een 

Oscar voor beste buitenlandse film. 

We starten de avond met koffie/thee en wat lekkers en sluiten af met een hapje en een drankje. 

Datum: 25 september. 

Tijd: 19.30 uur. 

Kosten: € 3,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTKOOR 

 

Voor de Goede Vrijdag van 2021, dat op 2 april valt,  stellen we een 

projectkoor samen, dat de avond muzikaal gaat opluisteren. Sopranen, 

alten, tenoren en bassen, kunnen zich opgeven. Over hoe de avond er 

uit gaat zien wordt momenteel overleg gevoerd. In ieder geval zal het 

genre bestaan uit ‘lichte muziek’. Denk daarbij aan een (bewerking van 

een) koraal van een bekend lied tot Opwekking. Het geheel zal onder 

leiding staan van Rona Onvlee. De repetities beginnen op woensdag 30 september 2020, aanvankelijk 

om de veertien dagen. We repeteren in ‘De Eendracht’ van 19.30 uur- tot 21.00 uur. De kosten zijn 

nog niet helemaal geïnventariseerd, maar u/jij moet denken aan ca. 10-20 euro per persoon. 

Locatie: De Eendracht 

Leiding: Rona Onvlee 

Kosten: ca. 10-20 euro p.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANTATES BACH 

 

De cantates van Johann Sebastian Bach zijn geschreven in de 18e eeuw. De 

theologie van die tijd is een heel andere dan die van deze tijd. De tekst van deze 

cantates kan daarom heel vervreemdend werken. We zeggen dan: ‘het is niet 

meer van deze tijd’. Toch kan de tekst van de cantate wel hernomen worden. 

Maar de muziek… de muziek is zo mooi, zo, haast wiskundig, doordacht, Er zit 

zoveel symboliek in, past zo geweldig bij de woorden. In twee avonden willen we 

luisteren naar twee cantates.  

We staan even stil bij de tekst, zodat de tijdsperiode duidelijker wordt. Vooral 

staan we stil bij: hoe zit de cantate muzikaal in elkaar. Wat hoor je, en wat 

ontgaat je. Heb je tijdens een aria in de gaten dat een trompet de melodie 

speelt van een, ook voor ons, bekend gezang? Kortom de rijkdom van Bach 

muziek proberen we uit de doeken te doen, zonder dat we pretenderen 

volledig te zijn. 

Na inschrijving zoeken we samen een datum voor het beluisteren van deze 

prachtige muziek. Des te beter te beluisteren met de uitstekende 

geluidsinstallatie in de kerk. 

Locatie: De Eendracht/ Kerk 

Leiding: Ds. H. Hoogeveen 

Kosten: geen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WORKSHOP TEKSTBORD MAKEN 

 

Een mooie tekst op steigerhout? 

Een gezellige , doe-avond? 

Dat kan deze herfst met de workshop tekstbord maken ! 

 

Tijdens deze creatieve workshop gaan we aan de slag met schuurspons, verf, föhn en een poetslap. 

We “drukken” de tekst op het hout, netjes kunnen schrijven of een “vaste hand” is dus niet nodig. 

Het is geschikt voor elke leeftijd! 

Er kan gekozen worden uit een aantal verschillende teksten. 

De afmetingen van de steigerhouten plank zijn 15  X 20 cm. en 15 X 15 cm.                                             

Deze avond wordt verzorgd door Janet Botter 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 13 oktober 

Tijd : 19.30 uur 

Kosten : € 10.-  voor 2 tekstborden, inclusief materialen. 

 

 

 

 



VERDIEPING: GOEDE VRIJDAG 

 

Waarom stierf Jezus aan het kruis? Veel christenen denken dat het er bij 

de dood van Jezus om draait dat “God mij redt van mijn zonden, zodat ik in 

de hemel kan komen”. Volgens Tom Wrigth hadden de schrijvers van het 

Nieuwe Testament het over iets veel groters, iets veel explosievers. Iets 

dat mensenlevens hier en nu verandert. Paulus en de andere apostelen 

nodigen ons uit deelnemer te worden in een revolutionaire beweging die 

begon op een goede vrijdag op een heuvel vlak buiten Jeruzalem.  

Het kruis blijkt ook van belang voor mensen van vandaag. We zien dat 

bijvoorbeeld rond Pasen, wanneer in ‘de passie’ een groot – verlicht - kruis 

wordt rondgedragen, waar heel veel mensen omheen staan. Het kruis 

fascineert als geen ander symbool. 

Elke 2e woensdag van de maand, vanaf oktober, bespreken we de revolutie die met Jezus begonnen 

is en waarvan we de geestdrift misschien wel wat zijn kwijtgeraakt. We doen dat aan de hand van het 

boek ‘Goede Vrijdag : De dag dat de revolutie begon’ van Tom Wright. Het is niet nodig het boek aan 

te schaffen, maar voor de voorbereiding van de avond kan het toch handig zijn. Een keline greep uit 

de hoofdstukken: 

 

- Worstelen met het kruis, toen en nu 

- Nieuw doel, nieuwe mensheid 

- De revolutie duurt voort. 

 

Tom Wright is een toonaangevend Anglicaans Nieuw Testamenticus die zich vooral bezighoudt met 

het vroege christendom. Hij probeert geen dogma’s vast te stellen of te vast te houden, maar bedt 

het verhaal van Jezus in het verhaal van Israël in. Zo werkt hij, inspirerend, naar het belang van het 

kruis voor/in onze tijd.  

 

Locatie: De Eendracht. 

Leiding: Ds. H. Hoogeveen 

Kosten: geen 

Avonden:  elke 2e woensdag van de maanden, okt, nov, dec, jan, febr, mrt, om 19.30 uur. 

Boek:  Wright: N.T., (2016), Goede Vrijdag : De dag dat de revolutie begon, Franeker : Van Wijnen. 

 

 

 

 

 

 



ZORG VOOR DE SCHEPPING. 

 

Wij geloven dat alles wat we in de natuur om ons heen zien, door God geschapen is.  Zonder de 

natuur kunnen wij mensen niet leven. We zullen dus zorg moeten dragen voor de schepping. Hoe 

doe je dat nu in het dagelijks leven? Hoe kun je als gewone sterveling zorg dragen voor de schepping, 

zodat deze ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog leefbaar is. Els Hogendoorn van stichting 

Woord en Daad zal ons daar op deze avond meer over vertellen. 

In het kader van deze avond, gaan we de week er voorafgaand met elkaar de uitdaging aan zoveel 

mogelijk  plasticvrij boodschappen te doen. Want plastic, dat weten we allemaal, is moeilijk 

afbreekbaar en doet de schepping geen goed. We zijn benieuwd waar u tegenaan loopt, of het u gaat 

lukken en welke tips u heeft om plasticvrij boodschappen te doen. Ter inspiratie kunt u een kijkje 

nemen op de website: www.levenzonderafval.com. 

Ploggen past ook heel goed bij dit onderwerp. De essentie van ploggen is afval oprapen wat je 

tegenkomt tijdens het joggen of tijdens het maken van een wandeling. Met ploggen sla je twee 

vliegen in één klap; èn aan je gezondheid werken èn je leefomgeving ( de schepping) gezonder 

maken. De uitdaging is om gedurende een periode (een week / maand / jaar) bij te houden hoeveel 

afval je verzamelt tijdens het ploggen.  

Voor het plasticvrij boodschappen doen en het ploggen hoef je je niet op te geven. We zijn wel 

benieuwd naar jullie ervaringen en verhalen! 

Datum: 28 oktober. 

Tijd: 19.30 uur. 

Kosten: geen. 

 

 

 



SAMEN KOKEN, SAMEN ETEN. 

 

Niets is zo gezellig, ontspannen en verbindend als samen koken en samen eten.  

Daarom gaan we ook dit jaar weer met elkaar een menu samen stellen om dat dan later samen te 

gaan koken en samen te eten.  

Dit najaar wordt er een avond  verzorgd met als thema: “Zorg voor de schepping”.  Het lijkt ons mooi 

om ons tijdens deze avond daardoor te laten inspireren bij het samenstellen van het menu. 

Op dinsdag 3 november willen we om 20.00 uur bij elkaar komen om het menu samen te stellen en 

de taken te verdelen. 

Op vrijdag 5 maart komen we om 18.00 uur bij elkaar om samen te koken en samen te eten. De 

partners van de koks zijn op deze avond ook welkom. 

Datum: 3 november  (overleg),  20.00 uur in de Eendracht 

Datum: 5 maart (samen eten),  18.00 uur in de Eendracht 

Leiding: Gezamenlijk 

Kosten: De kosten die u maakt  om het door u uitgekozen gerecht te bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 



 

PSALMEN 

De psalmen blijken voor veel mensen een mysterie. Wat wordt er nu 

eigenlijk precies gezegd, en  belangrijk, wie zegt wát. Ze zijn moeilijk te lezen, 

het verband ontgaat je al heel snel. In twee avonden komt een psalm aan 

bod die we gezamenlijk bespreken. We kijken naar de tijd van het ontstaan 

van de psalm. Het is namelijk niet onbelangrijk , wat er toen in de 

geschiedenis gebeurde. We kijken naar hoe de psalm in elkaar zit, het is 

tenslotte poëzie en geen proza. Poëzie leest toch wat lastig. Welke beelden 

gebruikt de psalm. Uiteindelijk bespreken we wat de psalm in onze tijd zou 

kunnen betekenen of te wel ‘wat kun je er mee’. 

 

 

Donderdag 12 november: 20.00 uur in 

Donderdag 11 maart: 20.00 uur in De Eendracht 

Leiding: Ds. H. Hoogeveen 

Kosten: geen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOEMSCHIKKEN KERST 2020 

 

Deze Kerst wil ik (Heleen Oldegarm) met jullie  een tafelstuk maken.  

Met natuurlijk materiaal. 

Wil een ieder groen e.d. meenemen wat je in je Kerststuk wilt hebben . 

In de tuin zie je vele soorten groen wat hiervoor geschikt is. 

Zelf meenemen een snoeischaar/mesje/ draadtang. 

(Voor) De ondergrond, dennenappels e.d. neem ik mee, ook voor eventuele verse bloemen. 

Datum : 8 december 2020 

In de Eendracht, kosten € 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILMAVOND THE SHACK. 

 

De film gaat over Mack Philips die na een familietragedie in een stevige depressie raakt, waardoor hij 

zijn diepste overtuigingen in twijfel trekt. Tijdens zijn geloofscrisis ontvangt hij een geheimzinnige 

brief, waarin staat dat hij moet afreizen naar een verlaten hut,  diep in de wildernis van Oregon. 

Mack ontdekt belangrijke waarheden waardoor hij anders tegen zijn tragedie aankijkt. Het zal zijn 

leven voorgoed veranderen. 

Na het zien van de film is er gelegenheid om over de film na te praten. 

We beginnen de avond met koffie en sluiten af met een hapje en een drankje. 

Datum: 22 januari  

Tijd: 19:30 uur 

Locatie: In de Eendracht 

Kosten: € 3,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hart voor gevangenen 
 
Op 27 januari 2021 komt Ineke Baron van stichting Neemias
van de positief-christelijke geestelijke verzorging van gevangenen waarin stichting Neemias 
ondersteund. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld door: 

 Voorgaan in gevangeniskerkdiensten

 Organiseren en leiden van groepsgesprekken in gevangenissen

 Bezoeken van gedetineerden voor een pastoraal gesprek

 Nazorg o.a. met een ex-gedetineerde zoeken naar een christelijke gemeente.
 
De stichting doet dit vanuit de liefde en bewogenheid die ze zien in het leven en optreden van Jezus 
Christus. Hij leert ons, met liefde om te zien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de 
gevangenis zijn terechtgekomen of die na hun detentie niet 
heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om te veroordelen maar om te redden (Johannes 3:16)
 
Kom luisteren naar het inspireerde verhaal van Ineke Baron
Datum: 27 januari 
Tijd: 20.00 
Kosten: gratis  

Op 27 januari 2021 komt Ineke Baron van stichting Neemias ons iets vertellen over de ondersteuning 
geestelijke verzorging van gevangenen waarin stichting Neemias 

Voorgaan in gevangeniskerkdiensten 

Organiseren en leiden van groepsgesprekken in gevangenissen 

Bezoeken van gedetineerden voor een pastoraal gesprek 

gedetineerde zoeken naar een christelijke gemeente.

De stichting doet dit vanuit de liefde en bewogenheid die ze zien in het leven en optreden van Jezus 
Christus. Hij leert ons, met liefde om te zien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de 
gevangenis zijn terechtgekomen of die na hun detentie niet weten hoe zij verder moeten. 
heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om te veroordelen maar om te redden (Johannes 3:16)

Kom luisteren naar het inspireerde verhaal van Ineke Baron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ons iets vertellen over de ondersteuning 
geestelijke verzorging van gevangenen waarin stichting Neemias 

gedetineerde zoeken naar een christelijke gemeente. 

De stichting doet dit vanuit de liefde en bewogenheid die ze zien in het leven en optreden van Jezus 
Christus. Hij leert ons, met liefde om te zien naar mensen die door welke oorzaak dan ook in de 

weten hoe zij verder moeten. Want God 
heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om te veroordelen maar om te redden (Johannes 3:16) 



HIGH TEA VOOR DAMES 

 

In onze kerk staan alle activiteiten die georganiseerd worden open voor iedereen. Dit seizoen willen 

we daar een uitzondering  op maken door voor de mannen een bierproeverij te organiseren en voor 

de dames een High Tea. 

Vrouwen hebben toch vaak andere interesses en ervaren dingen anders dan mannen. Tijdens deze 

High Tea voor dames is er tijd voor ontmoeting en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van 

een aantal vragen/stellingen.  

Dit alles onder het genot van allemaal lekkere hapjes en diverse  soorten thee, passend bij een 

Engelse High Tea. Lijkt het je, naast deelname, leuk ons te helpen bij de voorbereidingen dan kun je 

dat bij je opgave vermelden. 

Bij de opgave ook graag vermelden als je aan een bepaald dieet gebonden bent. 

Datum: 6 februari. 

Locatie: De Eendracht 

Tijd: 15.30 – 18.30 uur.  

Kosten: € 10,- 

                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



WORKSHOP CREATION UNIQUE 
 
 
Kies je voor een workshop bij Création unique dan kies je voor gezelligheid, vieze vingers, stempels, 
inkt en kleur! 
En….. je gaat gegarandeerd met een prachtige, door jezelf gemaakte creatie naar huis! 
 
Je kunt kiezen uit: 
- het bewerken van een cadeauverpakking in de vorm van een melkpakje (eventueel mét inhoud). 
- het bewerken van een prachtige vlinder op een kaart of een cadeaulabel inclusief “flessenpost” . 
Geschikt voor jong en oud! Ervaring niet nodig! 
 
Kijk voor meer informatie over Création unique op: 
www.facebook.com/creation.unique.nl of https://sylvia-uniekecreaties.blogspot.com/ 
 
Datum : 16 februari  

Locatie: De Eendracht 

Tijd :19.30 uur 

Kosten: € 10,- 

Leiding: Sylvia Franken 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLEUR & STIJL IN HET LICHT VAN DE BIJBEL. 

 

Kleding dragen we allemaal en het is één van de eerste dingen die je van de ander ziet bij een 

ontmoeting. De kleding die je draagt zegt veel over wie je bent. Of je nu veel of weinig aandacht 

besteed aan wat je draagt, het zegt beide iets over jou. 

De kleuren die je draagt spreken hun eigen taal. Zwart bijvoorbeeld wordt veel gedragen bij rouwen 

en wit juist veel bij trouwen en dat is niet voor niks. Iedere kleur heeft zo zijn eigen betekenis. 

In de Bijbel wordt ook gesproken over uiterlijke zaken en graag neem ik je mee op een reis langs deze 

teksten om te laten zien hoe er in de Bijbel gesproken wordt over kleur en kleding. 

Daarnaast komt het vervuilende aspect van de mode-industrie aan bod en hoe je daar mee om zou 

kunnen gaan,  in het kader van Zorg voor de Schepping. 

Tijdens deze avond gaan we ook actief aan de slag, zodat je enig inzicht krijgt in waarom je bepaalde 

keuzes maakt op het gebied van kleur en kleding. 

Als Imago Specialist verzorg ik deze avond en hoop ik velen van jullie te ontmoeten! 

Datum: 31 maart.  

Locatie: De Eendracht 

Tijd: 19.30 uur. 

Leiding: Greet Hoogeveen 

Meenemen: tijdschriften, evt. schaar en lijm. 

Kosten: geen. 

 

 

                     

 

 

 

 



Mannenavond [bierproeverij] 

 

Ten tijde van de bijbel werd er ook al bier gebrouwen. Water was toen nog niet zo schoon als nu. 

Het werd gedronken ter voorkoming van ziektes ,door het koken van de vloeistof [de wort] 

worden de bacteriën gedood 

Ook in kloosters werd al bier gebrouwen. 

In onze 2 dorpen wordt er op 3 verschillende locaties hobbymatig bier gebrouwen. 

Dat zijn : Bukbier ,Duvelsver en Juniperus. 

Gerard Zwiers ,Henk de Lange en nog enkele andere personen zijn  de bierbrouwers.   

Mooie gelegenheid om daar eens nader mee kennis te maken.  

Wat houdt dat in: 

    We krijgen informatie over het ontstaan van bier ,de wijze van brouwen en natuurlijk proeven. 

    Van elke brouwer gaan we 2 biertjes proeven dus 6 in totaal 

    Geen flesjes maar in een mooi glas van 150 ml   

Ook wat versnaperingen zullen aanwezig zijn.  

 

 

Datum 7 mei 

Tijd 20.00 uur 

Kosten € 15,- pp. 

 



 

WANDELEN TUSSEN BALKBRUG EN OMMERSCHANS 

 

Bos, open landschap, een afwisselend gebied. 

De Ommerschans is rond 1625 gebouwd als verdedigingsschans. Deze functie nam eind achttiende 

eeuw af. 

Daarna bouwde men op de schans en er omheen, een Onvrije Kolonie. (1819-1890) 

Deze kolonie, bedoeld als straf-en bedelaarskolonie, was onderdeel van de Maatschappij van 

Weldadigheid, een maatschappelijk experiment, bedacht door Johannes van den Bosch. 

Tijdens de wandeling kunnen we nog veel sporen zien van dit verleden. 

 Ondertussen gaan we met elkaar in gesprek.  

Dus aarzel niet en trek je wandelschoenen aan. 

Datum: zondag 16 mei 

Vertrek om 14.00 uur  vanaf de parkeerplaats bij de kerk. 

Kosten: gedeelde reiskosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agenda 

datum activiteit 

25 september – 19.30 uur Film De Tweeling 

30 september – 20.00 uur Projectkoor 

13 oktober – 19.30 uur Tekst op hout - creatief 

14 oktober – 20.00 uur Boek Goede Vrijdag 

28 oktober – 19.30 uur Zorg voor de schepping 

3 november – 20.00 uur Samen koken - menu 

12 november – 20.00 uur Psalmen 

8 december – 19.30 uur Bloemschikken Kerst 

22 januari – 19.30 uur Film The Shack 

27 januari – 20.00 uur Hart voor gevangenen 

6 februari – 15.30 uur Vrouwenmiddag - High Tea  

16 februari – 19.30 uur Cadeauverpakking - creatief 

5 maart – 18.00 uur Samen eten 

31 maart – 19.30 uur Kleur en Stijl 

11 april – 20.00 uur Psalmen 

7 mei – 20.00 uur Mannenavond - Bierproeverij 

16 mei – 14.00 uur Wandeling 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten Dorpkerk Actief! 2020-2021 

Persoon A...................................................................................................................................... 
Mailadres ..................................................................................................................................... 
Tel              ......................................................... 
 
Persoon B ..................................................................................................................................... 
Mailadres  .................................................................................................................................... 
Tel               .................................................................................................................................... 
 

datum activiteit kosten A B 

25 september – 19.30 uur Film De Tweeling € 3,-   

30 september – 20.00 uur Projectkoor € 10,-à € 20,-   

13 oktober – 19.30 uur Tekst op hout - creatief € 10,-   

14 oktober – 20.00 uur Boek Goede Vrijdag Evt. kosten van 

het boek 

  

28 oktober – 19.30 uur Zorg voor de schepping geen   

3 november – 20.00 uur Samen koken - menu Kosten v.h. te 

bereiden gerecht 

  

12 november – 20.00 uur Psalmen geen   

8 december – 19.30 uur Bloemschikken Kerst € 12,-   

22 januari – 19.30 uur Film The Shack € 3,-   

27 januari – 20.00 uur Hart voor gevangenen geen   

6 februari – 15.30 uur Vrouwenmiddag - High Tea  € 10,-   

16 februari – 19.30 uur Cadeauverpakking - creatief  € 10,-   

5 maart – 18.00 uur Samen eten Kosten v.h. te 

bereiden gerecht 

  

31 maart – 19.30 uur Kleur en Stijl geen   

11 april – 20.00 uur Psalmen geen   

7 mei – 20.00 uur Mannenavond - 

Bierproeverij 

€ 15,-   

16 mei – 14.00 uur Wandeling Gedeelde 

reiskosten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten Dorpkerk Actief! 2020-2021 

Persoon A...................................................................................................................................... 
Mailadres ..................................................................................................................................... 
Tel              ......................................................... 
 
Persoon B ..................................................................................................................................... 
Mailadres  .................................................................................................................................... 
Tel               .................................................................................................................................... 
 

datum activiteit kosten A B 

25 september – 19.30 uur Film De Tweeling € 3,-   

30 september – 20.00 uur Projectkoor € 10,-à € 20,-   

13 oktober – 19.30 uur Tekst op hout - creatief € 10,-   

14 oktober – 20.00 uur Boek Goede Vrijdag Evt. kosten van 

het boek 

  

28 oktober – 19.30 uur Zorg voor de schepping geen   

3 november – 20.00 uur Samen koken - menu Kosten v.h. te 

bereiden gerecht 

  

12 november – 20.00 uur Psalmen geen   

8 december – 19.30 uur Bloemschikken Kerst € 12,-   

22 januari – 19.30 uur Film The Shack € 3,-   

27 januari – 20.00 uur Hart voor gevangenen geen   

6 februari – 15.30 uur Vrouwenmiddag - High Tea  € 10,-   

16 februari – 19.30 uur Cadeauverpakking - creatief  € 10,-   

5 maart – 18.00 uur Samen eten Kosten v.h. te 

bereiden gerecht 

  

31 maart – 19.30 uur Kleur en Stijl geen   

11 april – 20.00 uur Psalmen geen   

7 mei – 20.00 uur Mannenavond - 

Bierproeverij 

€ 15,-   

16 mei – 14.00 uur Wandeling Gedeelde 

reiskosten 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 


